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Assoclacions de
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a Gatalunya.
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Benvolgudes amigues, benvolguts amics.

Com cada any s'apropa el14 de juny que, com sabeu, 6s el Dia Mundial del
Donant de Sang. Aquest any la ciutat de referdncia a tot el m6n 6s Parls;
recordareu que l'any 2010 va ser Barcelona, deixant-nos un record
inesborrable, ja que vdrem tenir un reconeixement lnternacional pel Model
Catald de Donaci6 de Sang.

Qud 6s el Dia Mundial del Donant de Sang? Us ho recordo:

L'Assemblea Mundial de la Salut, que 6s el mdxim drgan de decisi6 de
I'Organitzaci6 Mundial de la Salud (OMS) amb la seva Resoluci6 WHA58.13,
va designar que el 14 de juny de cada any se celebri el Dia Mundial del
Donant de Sang, com a mostra de reconeixement i agraTment als donants
de sang de tot el m6n. La data commemora el naixement de Karl Landsteiner
(Viena, Austria, 14 dejuny de 1868 - Nueva York, 26 dejuny de 1943),
patdleg y bidleg austriac, que va descobrir el factor Rhesus. El gran dxit de
Landsteiner 6s el descobriment i tipificacio dels grups sanguinis. Se li va
concedir el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina I'any 1930.

L'Organitzaci6 Mundial de la Salut (OMS) va triar el 14 de juny com el dia
dedicat a recondixer als milions de persones que, en donar sang, salven
vides i milloren la salut dels altres.

Aquest any o celebrarem a Girona i el Departament de Salut, el Banc de
Sang i Teixits i la Federaci6 Catalana de Donants de Sang volem fer aquest
reconeixement als donants per la seva contribucio a la salut dels ciutadans
del nostre pals, amb la possibilitat que els actes els presideixi el President
de la Generalitat de Catalunya, que tamb6 vol fer aquest reconeixement.

Atenent a les circumstdncies actuals, ens proposem tenir una gran
assistdncia de Delegats per posar en valor la nostra tasca altruista davant
de les autoritats presents. Per tant, us convidem, a tots, el divendres dia 14
de juny a venir a Girona i participar d'aquest agraiment als donants de sang,
que vosaltres com a delegats representeu.

A ningf li ha de costar res la seva assistdncia; ni el transport, que es fard
en autocars com sempre, ni el dinar que anird a cdrrec del Banc de Sang.

Posteriorment, rebreu una altra carta amb la invitaci6 del Conseller de Salut i

el programa, aquesta 6s simplement per informar-vos i perqud pugueu
preveure amb temps aquest desplagament.
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Marc lbars i Badia
President

Rebeu una cordial salutaci6

Barcelona, 8 d'abril de 2013e
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